
 

  

 المسيح
 اسئلة للنقاش

 إن كتيب المسيح متاح بعديد من اللغات المختلفة. كثير من هذه الترجمات متاح على:
www.lmabdallah.be 

يعلمنا كيف ويمكن أن يستخدم هذا الكتيب ليس فقط فى التبشير ولكن ايضا كدليل تعليمي لنا نحن المسيحيون كي 
نشارك ايماننا مع المسلمين..فى السنوات القليلة الماضية، تم استخدامه فى مجمواعات نقاشيه حول اإليمان المسيحي، 

 ومن خالل هذه النقاشات ظهرت هذه المجموعة من االسئلة..

كيفية وضع البشارة إن كتيب المسيح قد كتب بالكامل من وجهة نظر المنظومة الفكرية للمسلم..وهو يعتبر مثال عن 
فى سياق صحيح دون ان تفقد الرسالة األساسية للكتاب المقدس..وقد اخترت أن استخدم "المسيح" كعنوان بدل من 

"يسوع" ألنه لقب إسالمي عن يسوع بجانب أنه مستخدم ايضا فى الترجمات العربية والفارسية للكتاب 
ي بناء على الترجمة المستخدمة.المقدس..الشخص المسيحي فى الكتيب يدعى مهدي او حمد  

 

 كبش الفداء: 

كيف نفهم معنى األضحية و الفداء من قصة إبراهيم وإسحاق؟؟ -1  

كيف يستطيع حمدي المسيحي ان يقنع أحمد ان يعترف انه خاطئ ايضا؟؟ -2  

كيف تربط بين كالم يحى بن زكريا عن المسيح انه حمل هللا وبين فداء المسيح لجميع البشر؟؟ -3  

كيف شرح حمدي ألحمد أهمية قبول هدية المسيح؟؟ -4  

 

 كلمة هللا: 

ما هو التصور اإلسالمي الشائع عن الكتاب المقدس؟؟ -1  

كيف تعامل حمدي مع اإلتهامات الموجهه ضد الكتاب المقدس؟؟ -2  

كيف شرح حمدي وحدة الكتاب المقدس؟؟ -3  

 

 فداء من  هللا: 

جميع األنبياء الى هللا بتقديم الذبائح/األضحية؟؟كيف شرح حمدي: لماذا تَْعبَّد  -1  

كيف كان حمدي يتعبد الى الرب بتقديم ذبيحة/أضحية؟؟ -2  

طقس تقديم الذبيحة/األضحية غاية فى األهمية؟؟ لماذا كانت شريعة -3  

نا للرب؟؟وبين ادعاء المسيح انه هو فدائنا و أضحيت 53ما هو الرابط بين ما جاء عن خادم الرب فى أشعياء  -4  

 



 

 الخطيئة: 
فسر كيف أتت الخطية وتبيعاتها في ضوء قصة آدم وحواء؟؟ -1  

كيف شرح حمدي الموت الروحي لإلنسان بسبب وقوعه فى الخطية؟؟ -2  

من أين عرف آدم وحواء أن هناك مخلص سيولد يوما ما؟؟ -3  

 

 ابن أبراهيم: 
كيف وضح حمدي أن المسيح هو ايضا ابن إبراهيم؟؟ -1  

ثم كيف وضح ان المسيح ايضا ابن داوود؟؟ -2  

 

 هللا واحد: 

ما كان هو مفهوم أحمد عن الثالوث؟؟ -1  

؟؟الحسابية الضربعملية أحمد نفسه ومثال  استخدام حمدي مفهوم الثالوث عن طريقشرح كيف  -2  

كيف فهم أحمد المفهوم المسيحي عن ابن هللا؟؟ -3  

هللا األزلي الذي صار جسدا؟؟ كيف شرح حمدي أن المسيح هو كلمة -4  

كيف استطاع حمدي من خالل المثال اإلضاحي "البحر والكأس" أن يشرح عدم محدودية هللا فى شخص المسيح؟؟ -5  

كيف استخدم حمدي ألقاب المسيح اإلسالمية: "كلمة هللا و روح هللا"؟؟ -6  

 

 هللا واإلنسان: 

كانوا يعبدون المسيح وهم مجرد بشر؟؟كيف ستكون حجم معصية/خطية المسيحيون اذا  -1  

كيف أوضح حمدي أن وجود المسيح قبل أن يولد دليل على ألوهيته؟؟ -2  

كيف أوضح حمدي أن ألوهية المسيح كانت ضمن نبوءات النبي اشعياء، والمالك جبرائيل، والنبي زكريا؟؟ -3  

؟ما هو االدعاء الذي ادعاه المسيح عن نفسه بناء على كالم حمدي؟ -4  

كيف قال حمدي الى أحمد أنه يمكن له أن يقبل المسيح كإله ومخلص؟؟ -5  
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